
 אירועי סוכות בבית שמש 2019
עיריית בית שמש מזמינה את ציבור התושבים למגוון רחב 

של אירועים ופעילויות לאורך כל חג הסוכות 

לפרטים נוספים – אתר עיריית בית שמש:
 www.betshemesh.muni.il 

יום שלישי, ט"ז תשרי, 15.10.19
 מופע פעלולים לילדים

11:00-14:00 - מתנ"ס גוונים רמב"ש א'

 סוכת ראש העיר 
11:00 -  18:00 רחבת נעימי

 הופעה תזמורת האנדלוסית
20:00-22:30 אולם ברנקו וייס 

יום רביעי, י"ז תשרי, 16.10.19
 הגמ"ח של יונתן מופע ילדים

11:00-14:00 אולם אוהל פייגא רמב"ש ב' 

 סיפורו של התל סיפורה של העיר
 10:00 - 17:00 תל בית שמש 

אירועים והופעות:
 מופע מרכזי  חנן בן ארי, בני פרידמן, מאיר גרין,

 חנן בר סלע ובנימין אצרף 19:30-23:30 באמפי 

 הרקדה חגיגית 
19:30-22:00 רחבת קניון נעימי

 אנטבקה - כנר על הגג - הופעה לציבור הנשים
20:00-22:00 אולם ספורט רמה א' 

 מלך המדבר - מופע לילדים
16:00-19:00 אולם ביה"ס בית יעקב גור חפציבה

 עולים לרגל
מסע אל קורדובה  - מופע לילדים

9:00-20:00 מתנ"ס גוונים רמב"ש א'

יום חמישי, י"ח תשרי, 17.10.19 
 סוף מעשה במחשבה תחילה

 מופע ילדים 
11:00-14:00

אולם חסד לאברהם קריה חרדית 

 שמחת בית השואבה 
הופעה לילדים עם צרכים מיוחדים

 11:00-15:00 אולם הספורט רמה א'

 עולים לרגל -מסע אל קורדובה  
מופע לילדים

9:00-20:00   מתנ"ס גוונים רמב"ש א'

 שירה וזמרה -מופע ילדים
 17:00-18:30 

אולם אוהל יוסף רמב"ש ג'

יום שלישי, ט"ז תשרי, 15.10.19
 20:00-23:00 - אולם הספורט רמה א'

 19:30 - בית כנסת "קרן מגן דוד" קלמן מגן גבעת שרת

19:30 -בית כנסת "קול שלום ואליהו" רחוב הרצל 

יום רביעי, י"ז תשרי, 16.10.19
  בית הכנסת יונה בן אמיתי רמב"ש ג'

  19:30 - בית כנסת "אוהל עופרה" בן זאב 

  19:30 - בית כנסת "חסד לאברהם יאיר"  רבן יוחנן בן זכאי

יום חמישי, י"ח תשרי, 17.10.19 
  20:00-23:00 - רחבת בית הכנסת בן איש חי 10

  15:30-17:30 - אוהל פיגא רמב"ש ב'

שמחת בית השואבה:
מוצאי שמחת תורה, כ"ב תשרי, 21.10.19

  21:00 - בית ספר לוין 
 21:30-23:00 - בית הכנסת היכל התורה רמב"ש ג'

 20:00 - 22:30 - בית כנסת "שיבת ציון" רח ביאליק

 20:00 - 22:30 - בית כנסת "ברכת ראובן" רח בן עזאי

 20:00 - 22:30 - בית כנסת "משכן יחיאל" רח בן איש חי

 20:00 - 22:30 - בית כנסת "עץ חיים" רח חלוצים

 20:00 - 22:30 - בית הכנסת "שמחת חיים" רמה א'

 20:00-23:00 - בית הכנסת אהבת תורה רמב"ש ג'

הקפות שניות:

10-13.10 י"א- י"ד תשרי חמישי עד ראשון
שוק ארבעת המינים מרכז מסחרי- רמה א' 


